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Patent og Varemærkestyrelsens udkast til ny varemærkebekendtgørelse har været forelagt for 
De Danske Patentagenters Forening, som hermed afgiver nedenstående 
 
 
HØRINGSSVAR 
 
 
§ 2, stk. 1, nr. 2 
Sætningen ”Den danske udgave af Nice-Klassifikationen findes på Patent- og Varemærkesty-
relsens hjemmeside” bør udgå, da den ikke hører til i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen in-
deholder jo heller ikke henvisninger til, hvor ansøgningskemaer m.v. kan findes online. 
 
 
§ 3, stk. 2 

Det foreslås at ændre 2. sætning til: ”Fristen kan forlænges på anmodning fra ansøger”. Som 
sætningen er formuleret nu, er det uklart, om en ansøger kan opnå fristforlængelse  eller blot 
kan anmode om det.  
 
Samtidig bør bestemmelsen om, at fristen kan forlænges i indtil 2 måneder efter fristens ud-
løb, udgå. Det fremgår ikke af Singapore Traktatens art. 14, at der kun kan opnås en 2 måne-
ders fristforlængelse, og det synes ikke at være i overensstemmelse med Styrelsens nuværen-
de praksis at introducere en så streng fristpolitik. Det kan have afgørende retsfortabende kon-
sekvenser ikke at kunne opnå prioriteten, fordi man som ansøger ikke kan nå at fremskaffe 
det fornødne prioritetsbevis inden for den meddelte frist.  
 
Styrelsens hidtidige fleksible praksis på dette område bør opretholdes. Bekendtgørelsens nu-
værende tekst (der genfindes i flere efterfølgende bestemmelser, se nedenfor) opfattes som en 
betydelig skærpelse af Styrelsens nuværende fristpolitik, hvilket formentlig ikke har været 
hensigten. 
  
§ 4, stk. 2  
Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
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§ 5, stk. 1 
Det fremgår ikke med tydelighed, hvorvidt ansøger kan fortsætte korrespondancen med Sty-
relsen på engelsk, svensk eller norsk, eller om det kun er ansøgningen, der kan indleveres på 
disse sprog. 
 
§ 5, stk. 2 og stk. 3 
Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
 
§ 8, stk. 1 
”Absolutte registreringshindringer” er ikke et udtryk, der fremgår af varemærkelovens tekst. 
Det foreslås at ændre § 8, stk. 1 til ”Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at der ikke forelig-
ger registreringshindringer efter varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3 (”absolutte registre-
ringshindringer”).” 
 
 
§ 9, stk. 1 
”Relative registreringshindringer” er ikke et udtryk, der fremgår af varemærkelovens tekst. Det 
foreslås at ændre § 9, stk. 1 til ”Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger desuden, om der 
foreligger registreringshindringer efter varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15, stk. 1 og 2 
(”relative registreringshindringer”). Resultatet af denne undersøgelse meddeles ansøger i en 
søgningsrapport. 
 
§ 10, stk. 2 og stk. 4 
Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
 
§ 10, stk. 5 
Sidste led i sætningen bør ændres fra ”registreres ansøgningen” til ”registreres varemærket”, 
da det ikke er ansøgningen, der bliver registreret. 
 
§ 11, stk. 1 
Sidste sætning ”Ansøgeren underrettes om registreringen” rejser tvivl om, hvorvidt Styrelsen 
påtænker at undlade at fremsende udskrift af registeret til ansøgeren, når mærket er registre-
ret. Foreningen finder det meget beklageligt, hvis Styrelsen skulle vælge at følge en sådan ny 
praksis, da det har stor værdi for ansøgerne at modtage dette bevis for deres varemærkeret-
tigheds eksistens. Den nye formulering af bestemmelsen åbner op for muligheden for, at Sty-
relsen arbitrært kan vælge at følge en sådan ny praksis, hvilket efter foreningens opfattelse 
ville være meget beklageligt.  
 
Foreningen skal opfordre til, at den nuværende formulering i § 8 bibeholdes, i.e. ”Ansøgeren 
underrettes om registreringen ved fremsendelse af en udskrift af registeret”. 
 
§ 12, nr. 8 
”jf § 25” skal rettes til ”jf § 24”. 
 
§ 13, stk. 3 
Foreningen opfordrer til, at Styrelsen indsætter en bestemmelse om, at sagens parter skal hø-
res, før Styrelsen beslutter, om indsigelsessager skal sammenlægges m.v. Det fremgår ikke af 
bestemmelsens nuværende ordlyd, om Styrelsen kan fastsætte dette uden partshøring. 
 
§ 13, stk. 4 
Foreningen er af den opfattelse, at henvisningen til varemærkelovens § 25 på ingen måde er 
overflødig, men tværtimod særdeles vejledende. Uden denne bestemmelse kan der herske 
tvivl om, hvorvidt man som indehaver af et angrebet varemærke er nødt til at indgive egentlig 
begæring om ophævelse af indsigermærket.  Rådets forordning om EF-varemærker indeholder 
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en tilsvarende vejledende bestemmelse i Artikel 56, stk. 2, og Foreningen skal på det kraftig-
ste opfordre til, at henvisningen til § 25 bibeholdes i sin nuværende skikkelse. Bestemmelsen 
burde endog udbygges således, at det fremgår, hvad konsekvensen af manglende dokumenta-
tion for brug af indsigermærket indebærer (at indsigelsen ikke tages til følge, men ikke at ind-
sigermærket ophæves). 
 
§ 17, stk. 2  

Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
 
§ 17, stk. 4 
Bestemmelsen er overflødig og bør helt udgå. Det fremgår direkte af varemærkelovens § 46, 
at Styrelsens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet. 
 
§ 19, stk. 1, og § 20 
Foreningen hilser ændringerne i disse bestemmelser velkommen. Slækkelsen af kravene til do-
kumentationen er i overensstemmelse med OHIMs og WIPOs praksis og vil medføre en betyde-
lig lettelse af administrationen på dette område. 
 
§ 27, stk. 2 
Foreningen er bekymret for, hvorvidt ansøger vil få tilstrækkelig mulighed for at udbedre even-
tuelle hindringer for videresendelse af den internationale ansøgning. Bestemmelsens ordlyd fo-
reslås derfor ændret til ”Er der noget til hinder for at videresende ansøgningen, gives ansøger 
lejlighed til at berigtige den. Er ansøgningen ikke bragt i orden før den i Madridprotokollens 
art. 3 (4) angivne 2 måneders frist….osv.” 
 
§ 29, stk. 2 
Foreningen hilser det velkomment, at Styrelsen vil underrette WIPO, såfremt der ikke er fun-
det hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark. Det var ikke Forenin-
gens opfattelse, at dette er Styrelsens nuværende praksis.  
 
§ 30, stk. 1 og 2 
Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
 
§ 31, stk. 1 og 2 
Samme betragtninger som ovenfor under § 3, stk. 2 vedrørende ”2 måneders fristforlængel-
se”. 
 
§ 37 
”Patent- og Varemærkestyrelsens register” bør ændres til ”varemærkeregisteret” i kapitel 13 
overskriften, og til ”I Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister indføres…” i § 37, 
således at det med tydelighed fremgår, i hvilket register oplysningerne indføres. 
 
§ 41, stk. 2 
Sætningen ”I indsigelser og ophævelser” bør ændres til ”I sager om indsigelser eller ophævel-
ser..”. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Johansen 
Sekretær 
 
 
 


